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1. Toegang tot de golfbaan en de oefenfaciliteiten 

Alle golfspelers moeten, alvorens de golfbaan te betreden, zich aanmelden. Leden doen dit via de golf app op 

hun mobiele telefoon of via de kiosk in de hal. Bezoekers (greenfeespelers) melden zich bij de receptie en dit 

geldt ook voor hen die nog geen lid zijn en les hebben. 

 
Leden hebben toegang (zijn speelgerechtigd) indien zij in het bezit zijn van een lidmaatschapsvignet met een 

geldige jaarsticker en indien zij over voldoende golfvaardigheid beschikken, t.w. handicap 54 of lager. 

De golfvaardigheid blijkt uit het EGA Handicapbewijs (handicap 54 of lager voor leden en registratieleden), 

Golfbaanpermissie-kaartje (handicap 55, de minimum handicap waarmee ook toegang tot de Par-3 baan is 

verzekerd), Bewijs van Lidmaatschap (voor Buitenleden en handicap 90) dan wel het Pro-permissiebewijs (voor 

beginnende golfers). 

De jaarsticker kunnen jaarlijks na betaling van de contributie worden afgehaald bij de receptie. De jaarsticker 

dient op het lidmaatschapsvignet bevestigd te worden. Dit vignet is strikt persoonlijk en dient zichtbaar aan de 

golftas bevestigd te zijn. 

Niet-leden (greenfeespelers) hebben toegang als zij lid zijn van een vereniging die aangesloten is bij de NGF, dan 

wel van een zusterorganisatie van de NGF dan wel behoren tot de categorie van "vrije golfers". Ze moeten ook 

greenfee hebben betaald en middels een NGF of ander erkend handicapbewijs aantoonbaar beschikken over 

voldoende golfvaardigheid. 

Er wordt gespeeld in flights van 2, 3 of 4 personen. Toevoeging aan een andere flight 

behoort tot de mogelijkheden. Voor flights van meer dan 3 personen geldt een maximale gezamenlijke handicap 

van 108. 

Is er sprake van slow play, dan is de marshal gerechtigd de flight hierop te attenderen en een wijziging, waar en 

indien nodig, aan te brengen. Men dient onverwijld hieraan gehoor te geven. 

 
Voor toegang tot de oefenfaciliteiten (oefengreen, driving-range) worden geen eisen aan de golfvaardigheid 

gesteld, toegang tot de Par-3 baan wordt verleend als men minimaal in het bezit is van Golfbaanpermissie. 

 
Niet-leden, die niet behoren tot de eerdergenoemde categorieën, maar wel les hebben bij de golfprofessional, 

verkrijgen, na betaling van de daarvoor geldende tarieven, toegang tot de oefenfaciliteiten. 

 
2. Reservering starttijden 

Een speelgerechtigde kan telefonisch, via Internet, de golf app op de mobiele telefoon of het secretariaat (ter 

plekke) starttijden boeken met vermelding van zijn/haar medespelers. De starttijden kunnen maximaal 7 dagen 

van tevoren worden vastgelegd. 

Reservering van een starttijd voor leden is vanaf 8:00 uur mogelijk via de website van Grevelingenhout en de 

golfapp. De receptie is telefonisch bereikbaar tussen 08:30 en 16:00 uur in de periode van 1 april tot en met 31 

oktober en van 09:00 – 13:00 uur in de periode van 1 november tot en met 31 maart. Reservering van een 

starttijd is strikt persoonlijk. Indien onverhoopt geen gebruik kan worden gemaakt van een gereserveerde 

starttijd, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de receptie. 

Starttijden op de Par-3 baan moeten ook worden gereserveerd. 

 
3. Vooraf reserveren van starttijden 

Het vroegtijdig (langer dan 7 dagen) reserveren van starttijden is mogelijk als volgt: 

1) Voor gasten en/of leden die gasten introduceren die meer dan 7 dagen van tevoren moeten weten of er 

starttijden beschikbaar zijn om reden van b.v. hotelboekingen of anderszins; 

2) Voor groepen leden die een speciaal evenement organiseren; 
3) Voor leden die deelnemen aan de NGF-voorjaarscompetitie; in de periode vanaf november t/m april kunnen 

twee starttijden geboekt worden. 
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4. Etiquette- en golfregels 

Iedere speler op de golfbaan is gehouden aan de etiquette- en golfregels die door de NGF worden gehanteerd. 

Alle amateurwedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals bepaald door de R&A Golf Club of St. 

Andrews, inclusief verwijzing naar de Local Rules zoals van kracht op het golfcomplex 

 

5. Golfcarts 

Het is verboden met golfcarts te rijden over afslagplaatsen en greens, tussen greens en bunkers, op voorgreens, 

aprons en beplante vakken e.d. Bij het clubhuis dient men de golfcarts te parkeren op de daartoe bestemde 

plaatsen. 

 
6. Gebruik golfcarts 

Voor het gebruik van golfcarts (alle gemotoriseerde buggy’s1 en daarmee gelijkgestelde voertuigen) gelden de 

volgende regels: 

 
- Respect voor de baan gaat boven (rij-) gemak 

- Rijd waar mogelijk over de (schelpen) paden 

- Rijd altijd parallel aan de hartlijn van de fairways en wijk niet af om de bal te spelen. 

- Rijd op veilige afstand van waterpartijen 

- Voorkom snel optrekken en remmen 

- Neem altijd ruime bochten en draai het stuur niet bij stilstand 

- Rijd niet op of in de nabijheid van tees, voorgreens, greens, bosschages 

- en wallekanten 

- Volg steeds de aangegeven route en/of paden (witte lijnen) 

- Volg aanwijzingen van de marshal onverwijld op 

 
Voor de golfcarts van de Stichting Handicart, hierna handicarts genoemd, gelden daarnaast nog de volgende 

gebruiksregels: 

 
- Handicarts worden tevoren, via het systeem van de Stichting Handicart, door de gebruiker gereserveerd 

en afgerekend. 

- Gebruikers houden zich aan de richtlijnen en voorwaarden die door de Stichting Handicart gegeven 

worden. 

- Handicarts zijn voorzien van een GPS-systeem. Dit systeem genereert richtlijnen en beperkingen voor 

het gebruik in de baan. 

- Handicarts dienen van binnen schoon ingeleverd te worden, d.w.z. uitgeveegd en drank- en etenswaar 

verpakkingen verwijderd. 

- Handicarts dienen na gebruik op de daarvoor bestemde plek geparkeerd te worden, de voedingsstekker 

dient te worden aangesloten en de sleutel wordt bij de receptie ingeleverd. 

- Eventuele schade, defecten en/of technische problemen worden na afloop van de ronde gemeld bij de 

receptie. 

 
Gebruik van golfcarts in privébezit is uitsluitend toegestaan na toestemming van het bestuur. Deze gebruikers 

dienen zich onverkort te houden aan de regels en voorschriften zoals die gelden voor de handicarts. 

 
Indien men zich herhaaldelijk niet aan de regels voor golfcarts houdt, is het Bestuur gerechtigd de bestuurder 

van de handicart (na overleg met de handicartconsul) respectievelijk de eigenaar van de golfcart in privébezit 

voor onbepaalde tijd het gebruik ervan op de golfbaan te ontzeggen. 

 

 

 

 

1 Buggy: voertuig dat voornamelijk wordt gebruikt tijdens het spelen van golf en ontworpen om minimaal 1 speler 

en een golftas te vervoeren 
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7. Driving range, oefengreens en oefenbunkers 

Op de driving range dient men uitsluitend af te slaan van de aangegeven afslagplaats. Het is verboden om 

bewust meer dan 200 meter drives te slaan dit om te voorkomen dat ballen op de Par 3-baan terecht komen. 

Op de driving range dient eenieder de concentratie van anderen te respecteren. De driving range ballen zijn 

eigendom van Grevelingenhout Golf BV. Het rapen van ballen op de driving range is verboden. Mandjes dient 

men terug te brengen naar de ruimte waar de ballenmachine zich bevindt. Na gebruik van privé-ballen rond of op 

oefengreens en bunkers dient men deze ballen op te rapen en mee te nemen waarbij alle voorzichtigheid in 

verband met andere golfbeoefenaars in achtgenomen moet worden. Men dient oefenbunkers na gebruik aan te 

harken. 

 

8. Kleding op de golfbaan 

Bezoekers en spelers zijn gekleed volgens de algemene normen van beschaving en mode bij het golfspel.. 

 
9. Kinderen en huisdieren 

Kinderen tot en met 8 jaar hebben uitsluitend onder begeleiding toegang tot het complex. Het betreden van het 

Golfcomplex met huisdieren is niet toegestaan, evenmin als het achterlaten van huisdieren in auto’s op het 

parkeerterrein. 

 

10. Procedure afslaan 

Leden en individuele greenfeespelers dienen te allen tijde bij de receptie, telefonisch (tijdens openingstijden van 

de receptie) of via internet een starttijd te reserveren. Reservering door leden bij de receptie en/of telefonisch 

kan maximaal 8 dagen tevoren geschieden. De caddymaster, of een namens hem optredende persoon, kan bij 

drukte bepalen dat twee-, drie- of vierballen verplicht zijn. Iedere speler moet zich persoonlijk minimaal 15 

minuten voor de gereserveerde starttijd bij de receptie melden. Men moet minimaal 6 minuten voor de 

gereserveerde starttijd op de afslagplaats aanwezig zijn. Wie zich niet tijdig meldt bij de receptie of afslagplaats 

verliest het recht om op de gereserveerde starttijd af te slaan. De afslag geschiedt gedurende de zomerperiode 

als regel vanaf de eerste tee, maar op damesdagen en herendagen wordt zowel van de eerste als van de tiende 

tee gestart. Afslag vanaf andere dan de toegewezen tees geschiedt bij wijze van uitzondering, en uitsluitend met 

uitdrukkelijke toestemming van de caddymaster of een namens hem optredende persoon. In de winterperiode 

wordt als regel afgeslagen van tee 10. 

 

11. Zorg voor de golfbaan 

Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de golfbaan in acht te nemen, zoals: 

- pitchmarks op de greens herstellen; 

- bunkers betreden aan de lage kant 

- bunkers aanharken en harken terugleggen aan de lage kant; 

- golftassen en trolleys ruim buiten de green en fringes plaatsen 

- niet met trolleys tussen bunkers en de green lopen;  

- uitgeslagen plaggen op de fairway en in de rough terugleggen en aandrukken; 

- golftassen ruim buiten de greens plaatsen; 

- weggenomen palen die “penalty areas” markeren na genomen slag terugplaatsen; 

- aangegeven loop- en rijroutes volgen; 

- overige door Golf BV aangegeven regels in acht nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van “penalty areas”, 

paden en beplanting. 

 
Medespelers worden geacht medeverantwoordelijkheid te dragen voor de zorg voor de golfbaan van leden en 

niet-leden. 

 
12. Aanwijzingen en controle 

Lidmaatschaps-, greenfee- en andere kaarten dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd aan de 

golfuitrusting. Alle spelers en gebruikers van de golfbaan en de golfaccommodaties dienen controle op de 

geldigheid van lidmaatschapskaarten, baanpermissies en greenfee kaarten onverwijld toe te staan. De controle 

geschiedt door een door Club na overleg met Golf BV aangewezen marshal en de receptiemedewerkers. 

Aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van de golfbaan, snelheid van spelen, doorlaten van spelers met 
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standing en het naleven van de regeling speelrecht in algemene zin, gegeven door de hierboven genoemde 

functionarissen, dienen onverwijld te worden opgevolgd. 

Een Clublid is voluit verantwoordelijk voor de juiste speelgerechtigdheid en het baangedrag van een door hem of 

haar uitgenodigd meespelend niet-lid, en is hierop aanspreekbaar. 

 

13. Jurisdictie op de afslagplaats 

De jurisdictie op de afslagplaats (voor zowel de eerste als de tiende tee) berust bij de caddymaster. Tijdens 

wedstrijden die onder verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie plaatsvinden, berust de jurisdictie bij de 

wedstrijdcommissie. 

 

14. Speelsnelheid 

De maximum speeltijd over 18 holes is voor een tweebal circa 3 uur en 45 minuten, voor een driebal circa 4 uur 

en voor een vierbal circa 4 uur en 15 minuten. Het is de verantwoordelijkheid van de speler met de laagste 

handicap in de groep, om zeker te stellen dat deze norm wordt aangehouden. Hierbij zij benadrukt dat het een 

maximum norm betreft. Indien men achterop raakt op de groep ervoor, is het gewenst de speelsnelheid te 

verhogen, ook als men binnen de hierboven aangegeven norm rondgaat. Indien een groep één hole op de groep 

ervoor achter geraakt, is men verplicht de groep die achter de betreffende groep is gestart door te laten. 

 
15. Baanpersoneel en professionals 

Baanpersoneel heeft tijdens het uitvoeren van hun werk altijd voorrang op de spelers in de baan. Spelers 

wachten op een teken voordat zij hun spel in de richting van het personeel voortzetten. Lesgevende 

professionals met hun leerlingen hebben uitsluitend op de par-3 baan, op oefengreens en in oefenbunkers 

voorrang op andere spelers. 

 

16. Golfuitrusting 

De spelers mogen uitsluitend gebruik maken van golfstokken die zijn goedgekeurd door de R&A Golf Club of St. 

Andrews. Het gebruik van oefenballen (driving range ballen) in de baan is verboden. Het is niet toegestaan dat 

meerdere spelers samen gebruik maken van één uitrusting of golftas. Elke bespeler van het golfcomplex dient 

golfschoenen of –laarzen te dragen. 

 

17. Aansprakelijkheid 

Het gebruik van het golfcomplex en de accommodaties is voor eigen risico. Golf BV noch Club, Directie, 

Personeel, Bestuurs- en/of Commissieleden zijn aansprakelijk voor letsel, verlies en/of schade. Golf BV draagt 

zorg voor algemene maatregelen die er op gericht zijn de veiligheid van de gebruikers van het Golfcomplex 

zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te beschermen. Club verplicht zich via communicatie en/of maatregelen om 

haar leden tot veilig gedrag te bewegen tijdens door Club georganiseerde wedstrijden en/of evenementen, zoals 

het beschikbaar stellen van bepaalde holes voor longest drive etc. 

 

18. Toegebrachte schade 

Als materialen of voorwerpen toebehorend aan en/of in huur van en/of anderszins in gebruik van Golfclub 

Grevelingenhout of Grevelingenhout Golf BV en/of Professionals worden beschadigd door de gebruiker, zal deze 

gehouden zijn de toegebrachte schade te vergoeden. 

 

19. Roken in de baan 

Roken in de baan is toegestaan onder de voorwaarde dat de roker peuken, lucifers en dergelijke verzameld en 

niet op de golfbaan achterlaat. 

Bij bijzondere droogte kan een rookverbod op het gehele golfcomplex worden ingesteld ter voorkoming van 

natuurbranden. 

 

20. Afval in de golfbaan 

Afval dient gescheiden te worden gedeponeerd in de aanwezige afvalbakken. 


